
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SMART PRICING 2 

KDY: 2.12.2014, 10.2.2015 KDE: Praha 

Kursem prošlo již více než 50 spokojených manažerů! 

        

 KURS JE URČENÝ PRO:  

 Senior marketingové a sales 
manažery 

 Senior analytiky, kteří jsou 
zodpovědní za stanování CENY 
nebo za ZISK společnosti  

 Tuzemské i mezinárodní společnosti 
 

NA KONCI KURSU BUDETE SCHOPNI: 

 IDENTIFIKOVAT PŘÍLEŽITOST pro 
zvýšení výnosů přes marketingový 
mix a cenu 

 DIAGNOSTIKOVAT PROBLÉMY 
v marketingovém mixu 

 VYBRAT SPRÁVNÝ NÁSTROJ nutný 
ke zvýšení výnosů a naplnění 
strategie na konkrétním produktu 

 Přihlaste se ZDE 
 

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ MODULU: 

 

 

 

 

 
KOMENTÁŘE ÚČASTNÍKŮ MODULU: 

 Přehledné, pragmatické, nové, 
zábavné, zajímavé, užitečné, 
opravdu využitelné metody a teorie 
v praxi!  

 Po dlouhé době naprosto konkrétní 
a specificky zaměřené školení 

 Pestrý obsah a kompetence pana 
Lorence, k tématu spousta 
názorných příkladů 
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Uzavřenou verzi tohoto kursu si objednaly:      

 

 

  
 

Cena 8.900 Kč*  
*Cena neobsahuje DPH; v ceně je zahrnuta účast na 
kurzu a výukové materiály 

 

 

Lektor 

 
Ing. Václav Lorenc MBA 

 15 let zkušeností  

se zaváděním 

marketingových  

procesů v ČR  

i zahraničí 

 Konzultant, inovátor, vizualista a 

managing partner společnosti 

PRICEWISE 

 Autor odborného marketingového 

Blogu s průměrnou 90% 

ČTENÁŘSKOU SPOKOJENOSTÍ 
 

Výukové materiály 
 Přes 100 stran obrázků a textů 

 Interaktivní cvičení 

 
 

   

Program 

  

CELODENNÍ ŠKOLENÍ Smart Pricing 2:  
 

 Provede účastníky nejdůl. nástroji pro řízení zisku  

 Naučí účastníky okamžitě využívat postupy a nástroje 

řízení zisku na vlastních produktech pomocí série 

praktických cvičení 

TÉMATA: 

1. Jak zapadá pricing do marketingu? 
2. Jak vnímá zákazník poměr VALUE FOR MONEY 

a. Co je to value for money 
b. Value for money pozice na trhu 
c. Benchmarking value for money konkurence 
d. Kde vytvářet hodnotu pro zákazníka - value 

chain 
e. Úspěšná inovace produktů 

3. Proč je důležité mít pricingovou STRATEGII 
a. Co je to strategie 
b. Jak má vypadat pricingová strategie a pricing 

policy 
c. Efektivní slevová strategie a cenové úniky 
d. Definice velkosti trhu, identifikace tržních 

příležitostí a prioritizace 
4. Jak se dozvědět více o ZÁKAZNÍKOVI 

a. Základní research metody vhodné pro pricing 
b. Segmentace zákazníků a řízení loajality 

5. Nejdůležitější pricingové PROCESY II 
a. Efektivní prodej 
b. Přesvědčivá komunikace 
c. Měření profitability 
d. Řešení komplexních problémů 

 

Přihlaste se ZDE 
 

Sleva 10%? 
NE! 
Naučím Vás proč. 
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